Občinski svet Občine Straža je na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list 07/07 in 27/08) na
svoji 26. redni seji, dne 01.04.2010, sprejel Pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov v
Občini Straža, ki so sestavni del Pravilnik za vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS
št. 66/07).
POGOJI, MERILA IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI STRAŽA
Normativi in kriteriji za vrednotenje športnih dejavnosti:
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok:
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v osnovno šolo.
Za športno dejavnost predšolskih otrok se prizna za programe: »Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban
planinec in športne dejavnosti«, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci
• strošek nabave nalepk, knjižic, značk in diplom za akcije
10 točk
• na strokovnega vodja programa
10 točk
• najem objekta
10 točk
1.2 interesna športna vzgoja šolskih otrok:
Je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Za otroke od 6-15 leta starosti lahko
programe »Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in druge 80 urne programe« izpeljujejo vsi izvajalci
športne dejavnosti.
Prizna se:
•
•
•
•

propagando gradivo
organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev (na število prvenstev)
strokovni kader za izvedbo programov plavanja na skupino
drugi 80-urni programi na skupino

10 točka
20 točk
10 točk
10 točk

1. 3 . športna vzgoja otrok, in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
V programe interesne športne dejavnosti za šport nadarjenih otrok in mladine so uvrščeni izbrani, posebej za
šport nadarjeni otroci in mladi stari od 6 do 11 in 11 do 15 let in od 15 do 20 leta, ki imajo sposobnosti,
lastnosti in interes, da bi postali vrhunski športniki. Upošteva se samo vadba in tekmovanja otrok in
mladine, ki so registrirani pri ustrezni panožni zvezi:(obvezno priložiti poimenski seznam)
Sofinancirajo se programi redne vadbe za :
• cicibane in cicibanke program obsega do 240 ur treningov

1 točka na uro

•

mlajše deklice in dečke program obsega od 240 do 400 ur treningov

1 točka na uro

•

starejši dečki deklice program obsega od 300 do 800 ur treningov

1 točka na uro

Priznajo se dodatno še:
• najem objekta
• strokovni kader (na program)
• materialni stroški
• meritve in spremljanje testiranja (na testiranje)
• nezgodno zavarovanje

10 točk
15 točk
10 točk
10 točk
15 točk

1.4 Športna vzgoja otrok s posebnim potrebami
V ta program se vključujejo otroci s posebnimi potrebami in se sofinancirajo programi:
-

strokovni kader za izvedbo 80 urnega programa na skupino
najem objekta

1.5 Športna dejavnost študentov
Financirajo se:
- 80- urni programi v izbranih športnih panogah do 20 študentov (na panogo)
- najem objekta
III.

10 točk
10 točk

10 točk
10 točk

KAKOVOSTNI ŠPORT:

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ali posameznikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program
športne rekreacije ne zadovoljuje. Ekipe in posamezniki morajo biti registrirani pri panožni zvezi.(Obvezno
priložiti poimenski seznam ekip ali posameznikov)
3.1. Kolektivne športne panoge
•
•

ekipa, ki ima vadbo več 6 ur tedensko
najemnina športnih objektov

150 točk
10 točk

3.2 Posamezniki
• posameznik ki ima vadbo več kot trikrat tedensko
• najem športnih objektov
IV.

150 točk
10 točk

VRHUNSKI ŠPORT:

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda. Pri kategorizaciji je potrebno napisati ime in priimek športnika.
Prizna se kategoriziranim športnikom, katere določa Olimpijski komite Slovenije in sicer:
• za športnika mednarodnega razreda
120 točk
• za športnika perspektivnega razreda
100 točk
• za športnika svetovnega
200 točk
• za program priprave športnikov (po osebi)
100 točki
V. ŠPORTNA REKREACIJA – REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH:
To dejavnost, ki jo izvajajo odrasli in je namenjena za njihovo ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, druženja
in sodelovanja na športno rekreativnih prireditvah v občini, lahko tudi na medobčinskem in vseslovenskem
nivoju. Sofinancira se delovanje društev.
Prizna se:
• 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic
• najem objekta
• strokovni kader za starejše od 65 let

10 točk
10 točk
10 točk

VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V
ŠPORTU
Lokalna skupnost sofinancira izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov. Sofinancira
se strokovno izobraževanje kadrov, ki se prizna po predloženem potrdilu o vplačilu in potrdilu o opravljenem
usposabljanju.
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-

Za vsako izobraževanje, usposabljanje, in spopolnjevanje

10 točk

VII.
ŠPORT INVALIDOV:
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju in revitalizacij,
razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Prizna se 80-urni program redne vadbe invalidov v skupini do 10 invalidov:
Sofinanciranje uporabe objekta
Strokovni kader (po osebi)

80 točk
10 točk
5 točk

VIII.
ŠPORTNE PRIREDITVE:
Športne prireditve so tiste prireditve,ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so prijavljene v koledarju prireditev v občini Straža
• so strokovno vodene in je poskrbljeno za varnost vseh udeležencev
• promovirajo občino
• mednarodna prireditev je tista, na kateri sodelujejo predstavniki najmanj 3 tujih držav
Prizna se:
• organizacija mednarodne športne prireditve – na prireditev
• organizacija športne prireditve – na prireditev
• za propagandni material

100 točk
20 točk
30 točk

IX. KONČNE DOLOČBE
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža veljajo z dnem sprejema na
Občinskem svetu Občine Straža. Z uveljavitvijo teh pogojev, meril in kriterijev prenehajo veljati pogoji, merila
in kriteriji, ki so bili sprejeti na 12. redni seji, dne 08.05.2008. Pogoji,merila in kriteriji se objavijo na
oglasni deski in spletni strani Občine Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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